
Meer informatie
windesheim.nl/polymerengineering of stenden.com/polymerengineering. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met dr. ir. G. Heideman, telefoon: 
088 - 469 89 19, e-mail: g.heideman@windesheim.nl of dr. R. Folkersma,  
telefoon: 0591 - 85 32 31, e-mail: rudy.folkersma@stenden.com.

De masteropleiding Polymer Engineering is een resultaat van Green PAC, een initiatief van Stenden  Hogeschool en Windesheim. 
Green PAC is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten, waar ‘businessdriven’ kennisontwikkeling 
wordt opgestart en gefaciliteerd.
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 MASTERTHESIS
Onderzoeksproject in voltijd in eigen 
organisatie (literatuurstudie 5 EC, 
masterthesis 25 EC).

Groepsgrootte
minimaal 

16 STUDENTEN

TOELATINGSEISEN
•   Bachelor of Applied Science of Bachelor of Engineering.
•  Een baan in de polymeerchemie of polymeer engineering,  

of een vergelijkbare werkkring waarin deze expertise-
gebieden tot het werk behoren.

• Een werkgeversverklaring en een intakegesprek.

KOSTEN
€7.500 per jaar

 Locaties 
Emmen en Zwolle

Certificering 
Master of polymer engineering

 Lerarenbeurs
Deelnemers komen niet in aanmerking voor studiefinan ciering. 
Bent u leraar, dan kunt u wel een beroep doen op de Leraren-
beurs. Kijk voor meer informatie op de website van DUO: 
ib-groep.nl/particulieren/leraar.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor de masteropleiding via Studielink: 
windesheim.studielink.nl.

In het kort

Een semester bestaat uit  
2 perioden van 10 weken  

(8 lesdagen, 1 tentamendag); 
aan het eind van ieder 

semester volgt een fulltime  
research week.

TECHNIEK

VOOR BACHELORS OF ENGINEERING EN BACHELORS OF APPLIED SCIENCE

Polymer Engineering

M A S T E R

WINDESHEIM.NL / STENDEN.COM



Twee werelden samen
Tijdens de opleiding krijgt de Bachelor of Engineering 

meer kennis van de kunststofchemie. De Bachelor of 

Applied Science leert hoe de eigenschappen van polymeren 

bepa   lend zijn in het verwerkingsproces van materiaal tot 

product. Met de kennis van materialen en het inzicht in 

het productieproces is de afgestudeerde Master of Polymer 

Engin eering beter in staat om een ketenaanpak te realiseren.

J O I N T  D E G R E E  S T E N D E N  -  
W I N D E S H E I M
De masteropleiding wordt verzorgd door de hogescholen 

Windesheim en Stenden en wordt aangeboden als een 

gezamenlijke opleiding. De inhoud komt deels vanuit 

de lectoraten van beide partners, die elkaar aanvullen 

qua  expertise. Het lectoraat Duurzame Kunststoffen van 

Stenden Hogeschool verricht onderzoek naar duurzame 

kunststoffen en legt daarbij de focus op onderzoek naar 

 industriële toepassingseigenschappen van biopolymeren. 

Het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim is 

gericht op praktijkonderzoek naar de procestechnologi-

sche kant van het gebruik van polymeren. Ze onderzoekt 

het  gedrag van polymeren in grootschalige productie-

omgevingen. 

Hoogwaardige kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit onze hightech 
samenleving. Ze worden sterker, lichter, hebben een langere levensduur en zijn 
steeds beter geschikt voor recycling en hergebruik. Voor de verdere ontwikke-
ling van kunststoffen is meer kennis vereist, zowel van de materialen als van de 
wijze van produceren. De hogescholen Windesheim en Stenden bieden daarom 
de masteropleiding Polymer Engineering aan. Een korte vakopleiding voor 
Bachelors of Engineering en Bachelors of Applied Science die willen investeren 
in kennis en bestaande grenzen willen verleggen.

Polymer 
Engineering

Marktbehoefte
Bedrijven die betrokken zijn bij deze lectoraten, waar-

onder Philips Consumer Lifestyle, Attero, Schoeller Allibert, 

Dyka, Wavin, API, PEZY, Cumapol en Teijin Aramid, hebben 

aangegeven dat er in Nederland behoefte bestaat aan 

deze masteropleiding die is gericht op research naar de 

duurzame toepassing en productie van polymeren in een 

industriële context.

T O E K O M S T P R O F I E L
De opgeleide Master of Polymer Engineering is adviseur, 

proces ontwerper én onderzoeker. Hij houdt zich bezig  

met het ontwikkelen van (duurzame) kunststoffen en  

met onder zoek naar het gedrag van deze kunststoffen. 

Bovendien werkt hij aan het inrichten en het innoveren  

van productieprocessen op basis van dit onderzoek.

Locaties
De masteropleiding wordt deels verzorgd in Emmen en 

deels in Zwolle. De onderwijsleeromgeving bestaat uit 

collegezalen van beide hogescholen en de kunststof-

laboratoria van Stenden. Daarnaast wordt ook gebruik 

 gemaakt van de kunststoflaboratoria van het kennis-

centrum Polymore Research & Education (PRE) in Emmen, 

het Polymer Science Park (PSP) in Zwolle en het Polymeer-

chemie (RUG) in Groningen.

M A S T E R

Po l y m e r  C h e m i s t r y
( 1 5  E C )

Po l y m e r  E n g i n e e r i n g
( 1 5  E C )

Po l y m e r  D e s i g n  E n g i n e e r i n g
( 1 5  E C )

THEORIE

Eigenschappen van kunststoffen en  
ontwikkelen van duurzame kunststoffen in  
het licht van industriële toepassingsvragen.

Gedrag van polymeren in industriële  
productietoepassingen en inrichten  
van productieprocessen.

Inrichting hedendaagse productieprocessen, van 
grootschalige productie tot customized toepas-
singen, met actuele thema’s als recycling en 
upcycling, smart materials en (bio)composieten.

•  Chemistry of Polymers •  Polymer Rheology and Mechanics •  (Bio)composites

• Biobased Materials •  Polymer Processing •  Design of Experiments (DOE) / Procesparameter 
Effect Method (PEM)

• Analyses, Additives and Surface Chemistry • Polymer Testing • Rapid Manufacturing

PROJECT CASES

Intensive Research Week (Case studies)

• Synthese
• Analyse

• Compounderen
• Testen

• Design of Experiments (DOE)
• Procesparameter Effect Method (PEM)

WETENSCHAPPELIJKE VAARDIGHEDEN EN PROJECTMANAGEMENT

• Uitvoeren literatuurstudies, om kennis te vergaren, te ontwikkelen en te interpreteren.
• Conclusies abstraheren en sturing geven aan de richting van onderzoek.
• Nieuwe kennis ontwikkelen, modellen evalueren en valideren.
• Middels een cyclisch proces van ‘onderzoeken-ontwerpen-evalueren’ innoveren.
• Heldere verslaglegging van het onderzoeksproces, communicatie en verdediging.

O P B O U W  S T U D I E

´Ik ben werkzaam als praktijkdocent Chemie binnen Life 

Sciences & Technology Leeuwarden, een samenwerking tussen 

NHL Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein. Ik ben 

gestart met de master 

om mijn kennis over 

polymeertechnologie te 

vergroten. Ik hoop hier-

door nieuwe impulsen 

te kunnen geven aan 

onze lesmodules en een 

brug te kunnen slaan 

tussen het onderwijs en 

het bedrijfsleven. De opleiding bevalt goed, het is pittig, maar 

de voldoening is groot, mede door de wisselende leeromge-

vingen, onderwerpen en gespecialiseerde gastdocenten. Ik 

kan iedereen, die werkzaam is binnen het vakgebied en een 

verdiepingsslag wil maken op het snijvlak van chemie en poly-

meertechnologie, aanraden de master te gaan volgen.´ 

Piet van der Steeg

‘ Het is pittig, 
maar de vol-
doening is 
groot’


